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Íþróttafjör
Lesskilningur fyrir yngsta stig grunnskóla.

 
Námsefnið er hugsað fyrir nemendur á yngsta stig grunnskóla. Nemendur

lesa textann vel og vandlega og svara síðan fjórum spurningum úr textanum
með því að krossa yfir rétt svar. Hægt er að prenta út efnið sem hefti eða

gera úr því lítil spjöld eða vinna verkefnið rafrænt.
 

Hér fyrir neðan má sjá nokkur hæfniviðmið sem hægt er að nota. 
 
 



Þetta er Aggi. Aggi æfir sund. Hann fer á

sundæfingar fimm sinnum í viku.  Agga

finnst skemmtilegast að synda skriðsund

af því að þá er hann með blöðkur á

fótunum.  Þegar hann er með blöðkurnar

getur hann synt svakalega hratt.

Uppáhaldssundið
hans Agga er

baksund.

já nei satt ósatt já nei satt ósatt

Syndir Aggi hraðar
ef hann er með

blöðkur á fótunum?

Er Aggi að æfa sund
alla daga vikunnar?

Agga finnst
skemmtilegast að
synda bringusund.



Þetta er Eva hún á heima í Þorlákshöfn.

Eva á seglbretti og fer með pabba sínum

á brettið þegar veðrið er gott.  Pabbi Evu

lærði að nota svona seglbretti þegar

hann átti heima í útlöndum. Pabbi er

duglegur að segja Evu hvað hún á að gera.

Eva er ekkert hrædd við sjóinn.

Er pabbi duglegur
 að leiðbeina Evu?

já nei já nei já nei já nei

Stjórnar veðrið því
hversu oft Eva fer á

brettið?

Er Eva vatnshrædd? Býr Eva í borg?



Krakkarnir í einu hverfi í Reykjavík

ákváðu að stofna hafnaboltafélag. 

 Foreldrar þeirra keyptu fallega búninga

handa þeim og bjuggu til hafnaboltavöll á

túni í hverfinu.  Á hverju kvöldi komu

krakkarnir saman og spiluðu hafnabolta.

Foreldrarnir skiptust á að vera dómarar

svo að það fór aldrei neinn í fýlu.

Var alltaf sami
dómarinn?

já nei já nei satt ósatt já nei

Vildu foreldrar
barnanna að þau

væru í hafnabolta?

Það var alltaf
einhver sem fór
ósáttur heim.

Hefur þú prufað að
fara í hafnabolta?



Linda æfir karate hjá Breiðabliki. Hún er

nýbyrjuð að æfa og er með fyrsta svarta

beltið sitt.  Lindu finnst karate mjög

spennandi íþrótt og hún ætlar að vera

dugleg að mæta á æfingar og hlusta á

það sem þjálfararnir hennar segja.

Linda er komin með
annað beltið í karate.

satt ósatt satt ósatt satt ósatt satt ósatt

Linda hefur æft
karate í nokkuð

langan tíma.

Linda mætir bara á
karateæfingar af því að

vinir hennar æfa
karate.

Linda ætlar að sinna
æfingunum vel.



Ási átti heima í Englandi þegar hann var

ungur og æfði þar krikket í nokkur ár.

Eftir að Ási flutti heim til Íslands býður

hann vinum sínum stundum í heimsókn

til að spila krikket í garðinum.

Krökkunum finnst mjög gaman að læra

nýja íþrótt. Það eru ekki margir á Íslandi

sem kunna krikket.

Býr Ási í Englandi?

satt ósatt já nei já nei satt ósatt

Ási var búinn að æfa
krikket í eitt ár áður
en hann flutti heim

til Íslands.

Spilar Ási stundum
með vinum sínum?

Flestir íslendingar
eru góðir í krikket.



Þetta er hún Sóla, hún æfir lyftingar. Sólu

finnst mjög gaman að lyfta þungum

lóðum. Sóla fer á lyftingaræfingar sex

sinnum í hverri viku. Sóla er að æfa

lyftingar með fullt af öðrum krökkum.

Þjálfarinn hennar Sólu heitir Guðrún og

hún hefur þjálfað krakka í lyftingum í

meira en tuttugu ár.

Sóla er ánægð á
æfingum.

satt ósatt satt ósatt já nei já nei

Sólu finnst gaman
að lyfta mikilli

þyngd.

Æfir Sóla alltaf ein? Æfir Sóla lyftingar
alla daga vikunnar?



Páll á heima í Þorlákshöfn. Hann fer eins oft

og hann getur á brimbretti. Elliði vinur hans

sem á líka heima í Þorlákshöfn hefur einnig

brennandi áhuga á brimbrettum.  Þegar

veður er gott fara vinirnir saman á bretti.

Sjórinn við Ísland er ískaldur þannig að þeir

þurfa að vera í flotbúningum. Þá dreymir

um að fara til útlanda á bretti.

Hefur Elliði mikinn
áhuga á

brimbrettum?

satt ósatt já nei satt ósatt já nei

Páll er alltaf í
sundbuxum og bol
þegar hann fer á

brettið.

Páll og Elliði búa í
sama bæ.

Eiga strákarnir sér
einhvern draum?



Krissi sigraði í hnefaleikakeppninni. Hann

var búinn að æfa af miklum krafti fyrir

mótið í marga mánuði. Í verðlaun fékk hann

þetta flotta belti. Það hefur verið draumur

Krissa í 12 ár að vinna þetta belti, eða síðan

hann byrjaði að æfa hnefaleika þegar hann

var 10 ára gamall.

Vann Krissi mótið?

10 12 já nei já nei 12 ára 22 ára

Hvað er Krissi búinn
að æfa hnefaleika í

mörg ár?

Fékk Krissi
verðlaunapening um
hálsinn þegar hann

vann?

Hvað er Krissi
gamall?



Kolbrún býr á sveitabæ rétt hjá Flúðum.

Hún æfir blak fjórum sinnum í viku. 

 Kolbrún er mjög efnilegur blakari.  Þau

kvöld sem hún fer ekki á blakæfingu þá

fer hún í mjaltir með mömmu sinni og

pabba. Pabbi kallar Kolbrúnu alltaf gullið

sitt. Henni finnst það mjög notalegt.

Er Kolbrún stundum
að mjólka kýr?

já nei já nei satt ósatt já nei

Á Kolbrún eitthvað
gælunafn?

Kolbrún býr í borg. Æfir Kolbrún blak öll
kvöld vikunnar?



Þetta er hann Fjalar hann er 14 ára

gamall. Fjalar æfir handbolta fjórum

sinnum í viku. Hann fór á fyrstu

handboltaæfinguna þegar hann var sex

ára og hefur æft síðan. Fjalar mætir á

alla leiki íslenska landsliðsins í handbolta.

Í hvaða bekk var Fjalar
þegar hann fór á fyrstu

handboltaæfinguna?

satt ósatt 2. bekk bekk1. já nei 6 8

Fjalar er mikill
stuðningsmaður

íslenska landsliðsins í
handbolta.

Æfir Fjalar
handknattleik?

Hvað er Fjalar búinn
að æfa handbolta í

mörg ár?



Arnór elskar að fara út að hlaupa. Hann

er að æfa langhlaup. Arnór getur hlaupið

marga kílómetra í einu og stefnir á að

taka þátt í Reykjavíkurmaraþoninu á

næsta ári. Arnór dreymir um að vinna til

verðlauna í maraþoninu en til þess að það

verði að veruleika þarf Arnór að vera

duglegur að æfa sig og það ætlar hann

að gera.
Arnór æfir
spretthlaup.

já nei já nei já nei satt ósatt

Finnst Arnóri
gaman að hlaupa

úti?

Er Arnóri alveg sama
í hvaða sæti hann

lendir í maraþoninu?

Er Arnór duglegur
að æfa fyrir
maraþonið?



Bjartey æfir fótbolta með ÍBV. Bjartey er sjö

ára gömul og hefur æft í þrjú ár. Bjartey

æfir sig oft út í garði og stundum er pabbi

hennar að æfa með henni, það finnst henni

skemmtilegt. Pabbi hennar setti upp tvö

mörk í garðinum og málaði línur í grasið

eins og á alvöru fótboltavelli. Vinum

Bjarteyjar finnst gaman að spila fótbolta í

garðinum. 
Spilar Bjartey alltaf
fótbolta í garðinum
með pabba sínum?

4 7 já nei satt ósatt já nei

Finnst vinum hennar
gaman að spila

fótbolta í garðinum?

Bjartey elskar að
æfa sig í fótbolta.

Hvað var Bjartey
gömul þegar hún
byrjaði að æfa

fótbolta?



Katrín stundar jóga nokkrum sinnum í

viku. Eftir fyrstu skiptin fékk hún mikla

strengi í líkamann. Mamma og pabbi

gáfu Katrínu nýja jógadýnu í afmælisgjöf.

Hún notar hana til að æfa sig heima. 

 Þegar hún fer í jóga þá þarf hún að hafa

með sér vatnsbrúsa og vera í þægilegum

fötum.

Fékk Katrín
harðsperrur eftir að
hún byrjaði í jóga?

já nei já nei já nei já nei

Þarf hún að taka
dýnuna með sér á

æfingu?

Gáfu afi og amma
Katrínu dýnuna?

Æfir Katrín sig
stundum heima?



Kristján byrjaði ungur í dansi. Það kom strax

í ljós að hann var mjög hæfileikaríkur

dansari. Kristján æfir jazzballet og

samkvæmisdansa sex daga vikunnar. Hann

fær frí á sunnudögum.  Skemmtilegast

finnst Kristjáni í jazzballet. Draumur hans er

að gerast dansari hjá Íslenska dansflokknum

og fá að ferðast um allan heiminn og dansa. 

Langar hann að
dansa fyrir Íslenska

dansflokkinn?

já nei já nei já nei satt ósatt

Æfir Kristján dans
alla daga vikunnar?

Er Kristján efnilegur
dansari?

Kristjáni finnst
gaman að dansa.



Rúna elskar að sippa, henni finnst ekkert

skemmtilegra. Hún fer út á hverjum degi

að sippa. Rúna og vinkonur hennar eru

mjög flinkar að sippa, þær geta sippað á

öðrum fæti og líka í kross. Rúna kemur

oft með snúsnú bandið sitt í skólann.

Snúsnú band er mjög líkt sippubandi, það

er miklu lengra en sippuband.

Er sippuband alveg
eins og snúsnú-

band?

snúsnú Að sippa já nei já nei já nei

Hvað er það
skemmtilegasta
sem Rúna gerir?

Er sippuband lengra
en snúsnú band?

Sippar Rúna
daglega?



Aron hjólar í skólann á hverjum einasta

degi. Mamma hans gaf  honum nýjan

hjálm þegar hann byrjaði í 2. bekk.. Aron

setur alltaf á sig hjálminn þegar hann fer

út að hjóla. Einu sinni lenti Aron í því

óhappi að detta af hjólinu sínu.  Sem betur

fer var hann með hjálminn og slasaðist

ekki alvarlega, fékk bara nokkrar skrámur. 

Aron notar hjálminn
sinn bara stundum
þegar hann fer út að

hjóla.

já nei satt ósatt já nei já nei

Hefur Aron lent í
óhappi á hjólinu?

Hefur Aron slasast
alvarlega á hjólinu?

Labbar Aron
stundum í skólann?



Tinna heitir þessi stelpa. Henni finnst

gaman að fara út að hjóla, sérstaklega

þegar veðrið er gott. Afi og amma gáfu

Tinnu nýtt hjól og bleikan hjálm sem er í

sama lit og hjólið. Tinna varð himinlifandi

þegar hún fékk hjólið og skellti sér í

langan hjólatúr.

Tinnu finnst
leiðinlegt að hjóla.

satt ósatt satt ósatt já nei svart bleikt

Mamma og pabbi
gáfu Tinnu hjólið í

sumargjöf.

Var Tinna ánægð
með hjólið?

Hvernig er hjólið á
litinn?



Sirrý elskar að kafa. Hún og pabbi hennar

fara oft að kafa. Skemmtilegast finnst

henni ef hún sér marga litríka fiska í

sjónum. Einu sinni sá Sirrý risastóran

kolkrabba, þá varð hún hrædd og ætlaði

ekki að þora að kafa aftur. Pabbi hennar

hjálpaði henni að yfirstíga hræðsluna og

núna er hún alveg óhrædd. 

Hefur Sirrý einhvern
tímann orðið hrædd

þegar hún var að
kafa?

satt ósatt já nei afi pabbi já nei

Sirrý finnst
skemmtilegt að

kafa.

Hver hjálpaði Sirrý
að vinna á

hræðslunni?

Finnst Sirrý gaman
að sjá fiska í

mörgum litum?



Þegar Svavar fór síðast til Tenerife með

fjölskyldunni sinni fór hann á

köfunarnámskeið. Svavari fannst ótrúlega

gaman að synda í heitum sjónum og sjá

alla marglitu fiskana. Svavar var mjög

fjótur að ná tökum á að kafa og núna er

þetta það skemmtilegasta sem hann gerir.

Hann hlakkar mikið til næstu ferðar til

Tenerife.
Finnst Svavari

gaman að sjá litríka
fiska í sjónum?

já nei já nei satt ósatt satt ósatt

Hefur Svavar farið
til útlanda?

Svavar var fljótur að
læra að kafa.

 Svavar langar til að
fara aftur til

Tenerife.



Kalli mætir alla virka daga á

sundæfingar klukkan sex á morgnana.

Skólinn byrjar svo klukkan átta. Þetta er

ekkert mál fyrir Kalla af því hann á

heima við hliðina á sundlauginni og getur

farið þangað sjálfur. Um helgar nýtir

hann tímann til að læra og vera með

vinum sínum.

Skutlar mamma
Kalla á æfingu á
hverjum morgni?

7 5 já nei já nei já nei

Hvað æfir Kalli sund
oft í viku?

Finnst þér Kalli vera
duglegur?

Hefur Kalli þrjá tíma
frá því að æfingin

byrjar til að komast í
skólann?



Sólrún fer daglega í sund. Hún elskar að

synda þangað til hún verður þreytt. Þá fer

hún út í heita pottinn og slakar á þar.  Í

heita pottinum hittir hún margt fólk sem

hún spjallar við.  Þegar sólin skín þá

skellir hún sér líka oft í smá sólbað.  Hún

man alltaf eftir því að bera á sig

sólarvörn.

Sólrún gleymir oft að
bera á sig sólarvörn.

já nei satt ósatt satt ósatt satt ósatt

Talar Sólrún við
marga í heita

pottinum?

Sólrún fer í sund á
hverjum degi.

Sólrún getur ekki
slakað á í heita

pottinum.



Línu finnst mjög gaman að vera á

línuskautum með vinkonum sínum. Hún

passar uppá að vera alltaf með hjálm og

hlífar á höndum og fótum svo hún meiði

sig ekki þegar hún dettur. En hún dettur

stundum þegar hún er að æfa eitthvað

nýtt bragð á skautunum. 

Dettur Lína stundum
á skautunum?

satt ósatt já nei satt ósatt satt ósatt

Lína notar aldrei
hjálm.

Lína á enga vini. Lína nennir ekki að
læra eitthvað nýtt

bragð á skautunum.



Oddur fékk nýja línuskauta í sumargjöf frá

foreldrum sínum. Oddur var mjög þakklátur

og brosti út að eyrum allan daginn. Hann

æfði sig allan daginn í innkeyrslunni þangað

til að pabbi kallaði á hann inn í kvöldmat.

Oddi fannst erfitt að þurfa að hætta en

hann hlýddi pabba og dreif sig inn að borða.

Það mátti heyra garnagaulið í honum til

tunglsins.
Oddur var þreyttur
og nennti ekki að

æfa lengur.

já nei satt ósatt satt ósatt satt ósatt

Var Oddur svangur? Oddur fékk nýju
línuskautana um

haust.

Mamma og pabbi
Odds gáfu honum

línuskautana.



Borghildur er að æfa fimleika. Hún fer á

æfingar fimm sinnum í viku, tvær

klukkustundir í senn. Borghildur fer alltaf

snemma að sofa á kvöldin og hún borðar

hollan og góðan mat svo að hún hafi orku

til að æfa í svona marga klukkutíma á

dag. Foreldrar hennar mæta alltaf þegar

hún er að keppa.

Heldur þú að
Borghildur borði mikið
af nammi og drekki

mikið gos?

10 12 já nei já nei satt ósatt

Hvað æfir Borghildur
fimleika í marga

klukkutíma á viku?

Er Borghildur
samviskusöm?

Mamma hennar og
pabbi mæta sjaldan

þegar hún keppir.



Kristófer er fallhlífastökkvari, hann er alls

ekki lofthræddur. Það skemmtilegasta sem

hann gerir er að stökkva út úr flugvélum

með fallhlíf á bakinu.  Honum finnst svo

gaman að svífa um loftin blá og skoða landið

úr lofti.  Kristófer stökk fyrst þegar hann var

átján ára gamall. Hann hefur stokkið í fimm

ár. Í dag kennir Kristófer öðrum að stökkva.

Kristófer er mjög
lofthræddur.

18 ára 23 ára satt ósatt satt ósatt satt ósatt

Hvað er Kristófer
gamall?

Kristófer var bara
átta ára þegar hann

stökk fyrst.

Kristófer veit ekkert
skemmtilegra en

fallhlífastökk.



Klara ákvað að prufa íshokkí með Ólafi vini

sínum. Hún fékk lánaða skauta, hjálm og

kylfu. Það þarf að passa að kylfan sé í

réttri hæð. Kylfan þarf að ná undir hökuna

á Klöru þegar hún er komin í skautana. 

 Klöru fannst mjög gaman á æfingunni og

hún ætlar að mæta aftur til að athuga

hvort hún vilji æfa þessa íþrótt oft í viku.

Fór Klara á fyrstu
æfinguna með
frænda sínum?

já nei já nei já nei já nei

Æfir Klara íshokkí? Finnst Klöru íshokkí
spennandi íþrótt?

Á Klara skauta?



Katrín er mjög góður spjótkastari. Hún

æfir oft í viku. Katrín er mjög sterk í

höndunum, hún þarf að vera það til að

geta kastað spjótinu langt. Katrín keppir

oft á stórum mótum í útlöndum og hana

dreymir um að keppa á Ólympíuleikum.

Æfir Katrín spjótkast
einu sinni í viku?

já nei já nei já nei já nei

Æfir Katrín
spjótkast?

Er Katrín
handsterk?

Er Katrín góður
spjótkastari?



Ég heiti Sigurður Tómasson og ég æfi

dýfingar. Ég er alnafni afa míns sem var

mikill dýfinga-garpur þegar hann var ungur.

Afi sagði mér margar sögur frá því þegar

hann æfði dýfingar. Þess vegna ákvað ég að

fara í þessa íþrótt. Mér fundust sögurnar

hans afa svo spennandi. Afi er besti vinur

minn.

Hvað heitir afi
Sigurðar?

já nei Tómas
Sigurðsson

Sigurður
Tómasson satt ósatt satt ósatt

Eru Sigurður og afi
mjög góðir vinir?

Sigurður ákvað að æfa
dýfingar af því hann er

ekki vatnshræddur.

Afi hefur aldrei sagt
Sigurði sögu.



Kristinn æfir skíði. Hann byrjaði að æfa

skíði þegar hann var fjögurra ára gamall.

Bestu greinarnar hans eru svig og

stórsvig.  Kristinn fer á skíði eins oft og

hann getur. Sumar vikur fer hann alla

daga en stundum er vont veður og lyftan

lokuð. Þá kemst hann ekki í fjallið.

Er Kristinn jafn
góður í öllum

skíðagreinunum?

já nei já nei 5 sinnum
eins oft
og hann
getur

já nei

Byrjaði Kristinn að
æfa skíði áður en

hann fór í grunnskóla?

Hvað fer Kristinn oft
í viku á skiði?

Getur Kristinn farið
á skíði þegar lyftan
er lokuð og veðrið

vont?



Krissa býr á Ísafirði. Á veturna er oft

mikill snjór þar og Krissa getur farið á

gönguskíði flesta daga. Þegar Krissa er

búin í skólanum og veðrið er gott þá

skellir hún sér alltaf á gönguskíðin, hún

veit ekkert skemmtilegra.

Krissu finnst mjög
gaman á

gönguskíðum.

satt ósatt satt ósatt já nei já nei

Það er sjaldan mikill
snjór á Ísafirði.

Býr Krissa á Ítalíu? Er alltaf gott veður
á Ísafirði?



Guðmunda býr á Hvolsvelli og hún æfir

glímu. Glíma er íslensk íþrótt sem var

mjög algeng áður fyrr.  Það eru margir

sem vita ekki hvað glíma er og

Guðmunda þarf oft að útskýra hana fyrir

öðrum.  Krakkarnir í bekknum hennar

eru líka að æfa glímu.

Glíma er íslensk
íþrótt.

satt ósatt satt ósatt satt ósatt já nei

Guðmunda er sú
eina í bekknum sem

æfir glímu.

Allir Íslendingar vita
hvað glíma er.

Er glíma mjög
algeng íþrótt á
Íslandi í dag?



Atli og systir hans æfa bogfimi þrisvar

sinnum í viku. Bogfimi hefur verið

stunduð í meira en fimmtíu þúsund ár.

Í þessari íþrótt skýtur maður örvum með

boga. Til að komast á æfingar þá þurfa

systkinin að fara með strætó.

Krökkunum finnst það ekkert mál af því

að þeim finnst bogfimi svo skemmtileg.

Bogfimi er mjög
gömul í þrótt.

satt ósatt satt ósatt já nei satt ósatt

Atli er sá eini í
fjölskyldunni sem

æfir bogfimi.

Labba krakkarnir
alltaf á æfingar?

Systkinin æfa
bogfimi alla daga

vikunnar.



Berta býr á Akureyri og það

skemmtilegasta sem hún gerir er að vera

á hjólabretti. Hún kann að gera allskonar

æfingar og er alltaf að prufa eitthvað

nýtt.  Skemmtilegast finnst henni að

renna sér niður handrið. Berta á tólf

mismunandi bretti sem hún notar til

skiptis.

Berta á tvö bretti.

satt ósatt satt ósatt já nei satt ósatt

Berta býr í borg. Finnst Bertu
skemmtilegast að

renna niður handrið?

Berta er ekki dugleg
að prufa eitthvað
nýtt á brettinu.



Sara spilar krullu. Hún þarf að renna 20

kílóa steini eftir ísilagðri braut. Sara þarf

að eiga sérstaka skó. Undir öðrum

skónum er sleipur sóli svo að hann renni

betur. Svo þarf hún að nota sérstakan

kúst til að sópa svellið og hita það. Af því

að krulla er spiluð á ís þarf Sara að vera í

hlýjum fötum á æfingum.
 

 Maður notar sóp í
krullu.

já nei satt ósatt satt ósatt satt ósatt

Er gott að eiga
sérstaka skó til að

spila krullu?

Sópurinn er notaður
til að kæla svellið.

Krulla er aldrei
spiluð á ís.



Hekla æfir frjálsar íþróttir. Hún hefur

mestan áhuga á kringlukasti. Hekla æfir

með íþróttafélaginu Ármanni.  Mjög margir

krakkar eru að æfa frjálsar íþróttir og Hekla

er búin að eignast fullt af frábærum vinum.  

Af því að Hekla er fimmtán ára gömul þá er

kringlan sem hún kastar 600 grömm að

þyngd, þegar hún verður sextán ára þá

kastar hún kringlu sem er eitt kíló. 
Er Hekla

kringlukastari?

satt ósatt já nei eitt kíló 600
grömm 15 ára 16 ára

Hekla æfir fótbolta. Hvað er kringlan
sem Hekla kastar

þung?

Hvað er Hekla
gömul?



Sólveig keppir í þríþraut. Í þríþraut þá þarf

keppandi að synda, hlaupa og hjóla.  Til að

standa sig vel þá þarf Sólveig að vera

duglega að æfa úthaldið. Henni gengur

betur að hjóla og hlaupa en að synda.

Þess vegna æfir hún sundið af miklum

krafti til að bæta sig í því.

Er þríþraut auðveld
íþróttagrein?

já nei já nei satt ósatt já nei

Er Sólveig jafn góð í
öllum greinum

þríþrautar?

Núna leggur Sólveig
mesta áherslu á

hlaupin á æfingum.

Finnst þér Sólveig
vera dugleg?



Ingunn og fjölskyldan hennar eiga  hesthús

og fullt af hestum. Á hverjum degi fer

fjölskyldan í hesthúsið til að sinna

hestunum.  Það þarf að gefa þeim hey,

kemba þeim, moka skít, hleypa þeim út, fara

í útreiðatúr og margt fleira.  Ingunn á

hestinn Ljúf og hún keppir á honum á

hestamannamótum. Ingunni dreymir um að

komast í landsliðið í hestaíþróttum. 

Á Ingunn sér draum?

fjárhús hesthús já nei Lubbi Ljúfur satt ósatt

Hvað heitir húsið
sem hestar eiga

heima í?

Hesturinn hennar
Ingunnar heitir?

Ingunn og
fjölskyldan hennar

eiga fáa hesta.



Katla æfir skák., hún hefur teflt með

foreldrum sínum síðan hún var lítil stelpa.

Í dag æfir hún skák fimm sinnum í viku.

Um helgar er hún oft að keppa í skák, hún

er mjög efnileg og hefur unnið til margra

verðlauna.  Hún æfir af krafti og stefnir á

að verða stórmeistari en til þess þá þarf

hún að ná 2500 alþjóðlegum skákstigum. 

Hvað þarf Katla að ná
mörgum alþjóðlegum

skákstigum til að verða
stórmeistari?

já nei 2500 25000 satt ósatt já nei

Langar Kötlu til að
verða stórmeistari í

skák?

Katla vill ekki keppa
í skák.

Hefur Katla unnið til
verðlauna í skák?



Ásta keppir í rallakstri með pabba sínum.

Pabbi hennar keyrir bílinn er Ásta er

aðstoðarökumaður hans.  Hún þarf að

fylgjast vel með og segja pabba sínum hvað

er framundan.  Á milli keppna þá þurfa þau

að gera við bílinn og þrífa hann.  Ástu finnst

mjög gaman í rallakstri, henni finnst svo

gaman þegar bíllinn þýtur áfram á miklum

hraða.
Ásta keyrir 

bílinn.

já nei satt ósatt já nei frændi pabbi

Finnst Ástu gaman
að vera í bíl sem fer

hratt?

Er Ásta
aðstoðarökumaður?

Hver keyrir bílinn?



Þetta er Ingibjörg. Hún er 11 ára og hefur

æft golf síðan hún var 6 ára.  Í golfi þarf

leikmaður að reyna að koma kúlu ofan í

holur á vellinum í sem fæstum höggum. 

 Ingibjörgu finnst skemmtilegast að spila

golf í Vestmannaeyjum, henni finnst

golfvöllurinn þar svo skemmtilegur og

fallegur. 

Hvað er Ingibjörg
gömul?

já nei sex ára ellefu ára satt ósatt já nei

Finnst Ingibjörgu
skemmtilegast að

spila golf í Reykjavík?

Ingibjörg hefur æft
golf í 5 ár.

Snýst golf um að
koma kúlu ofan í holu

í sem flestum
höggum?



Sindri æfir fimleika með fimleikafélaginu

Gerplu.  Sindra finnst skemmtilegast í

gólfæfingum en í þeim  þarf hann að

framkvæma stökk og fimleikaæfingar á

gólfinu sem sýna liðleika hans, styrk og

jafnvægi.  Sindri mætir stundvíslega á allar

æfingar og hefur unnið til margra

verðlauna fyrir fimleika.

Sindri æfir með?

já nei Görpum Gerplu já nei já nei

Er Sindri stundvís? Eru gólfæfingar í
uppáhaldi hjá

Sindra?

Er Sindri
fimleikamaður?



Elva býr í Bretlandi og þar æfir hún

krikket með vinkonum sínum. Þær spila

saman í liði. Þegar Elva kemur í heimsókn

til Íslands þá leikur hún sér í krikketi í

garðinum hjá afa og ömmu. Elva er mjög

efnileg i krikket. Hún er búin að æfa

krikket í næstum áratug.

Elva á heima á
Íslandi.

Í meira
en 10 ár.

Í minna
en 10 ár. satt ósatt satt ósatt já nei

Hvað hefur Elva æft
krikket lengi?

Elva á afa og ömmu
á Íslandi.

Er Elva góð í 
krikket?



Kristín æfir listdans á skautum hjá

Skautafélagi Akureyrar. Hún byrjaði að

æfa þegar hún var fjögurra ára gömul.

Kristín hugsar vel um skautana sína, hún

þurrkar alla bleytu af blöðunum undir

þeim eftir æfingar og gleymir aldrei að

láta skerpa þá þegar þeir eru farnir að

renna verr á ísnum.

Hvar á Kristín
heima?

Til að þeir
renni
betur

Svo að þeir
verði

fallegri.

Í
Kópavogi

Á
Akureyri já nei já nei

Af hverju þarf að
skerpa skauta

reglulega?

Var Kristín byrjuð í 1.
bekk þegar hún fór
fyrst á æfingu? 

Hugsar Kristín vel
um skautana sína?



Kiddý býr á Dalvík þar er mjög flott

skíðasvæði. Kiddý og vinir hennar fara upp í

fjall til að renna sér á brettunum sínum um

leið og skólinn er búinn. Þau eru í fjallinu

þangað til búið er að loka lyftunum, þá rölta

þau heim til sín. Kiddý er oftast á brettinu en

hún fer líka stundum á skíði. Um helgar fer

hún oft með mömmu sinni á gönguskíði.
 

 

 

 

Er Kiddý bara á
bretti í fjallinu?

já nei já nei já nei já nei

Er skíðasvæði á
Dalvík?

Labbar Kiddý heim
til sín þegar búið er
að loka lyftunum?

Fer Kiddý stundum á
skíði með mömmu

sinni?


